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II.szakasz: Tárgy

Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérőnek a felhívás II.2.3. pontjában meghatározott ingatlanjaiban található légtechnikai 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Klíma és légtechnikai berendezések karbantartása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-obuda.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16665642Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Klíma és légtechnikai berendezések karbantartásaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000504522022
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Óbudai Egyetem 19308760241

Bécsi Út 96/B

Budapest HU110 1034

Kopasz Gábor
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IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

eszközökkel összefüggő karbantartási, javítási és üzembe helyezési munkák ellátása.

1)        A közbeszerzés tárgyát képező klíma- és légtechnikai berendezések rendszeres karbantartásának ütemezése:
Jelen beszerzés vonatkozásában karbantartásnak minősül a használatban lévő berendezések zavartalan, biztonságos üzemeltetését 
szolgáló mindazon tevékenységek összessége, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni és amely a folyamatos 
elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
-        folyadékhűtő, légkezelő,- hőszivattyú és hűtőrendszer berendezések esetén: 
a karbantartási munkálatokat negyedévenként kell teljesíteni, első alkalommal 2022. december 15. napjáig, ezt követően minden 
harmadik hónap utolsó napjáig. 
Nyertes ajánlattevő a tavaszi (április havi) karbantartás alkalmával köteles elvégezni a berendezésekben található valamennyi szűrő 
beszerzését és cseréjét. 
-        fan-coil és split klímaberendezések esetén:
a karbantartási munkálatokat első alkalommal 2022. december 15. napjáig, majd 2023. április hónap utolsó napjáig kell teljesíteni. 
Ezt követően 2023. október hónap utolsó napjáig.
Nyertes ajánlattevő a tavaszi (április havi) karbantartás alkalmával köteles a berendezésekben található valamennyi szűrő tisztítására, 
beszerzésére és cseréjére. 
A split klímaberendezések külső egységeinek karbantartási valamint egyéb javítási munkálatai alpin technika igénybevételét tehetik 
szükségessé. 

Nyertes ajánlattevő a fentiekben meghatározottakon túlmenően – minden egyéb, szakmailag indokolt esetben is köteles a szűrők 
cseréjére.

2)        Valamennyi klímaberendezés esetén a rendszeres karbantartás keretében elvégzendő munkálatok:
•        a klímaberendezés beltéri egységének burkolatának tisztítása
•        beltéri egység szűrőinek vegyszeres tisztítása, fertőtlenítése
•        beltéri egység hőátadó felületének, cseppvíz tálcájának és csövének valamint a ventilátor egységnek vegyszeres tisztítása
•        kültéri egység kondenzátorának sűrített levegővel, vagy erősen szennyezett felületnél nagynyomású mosóval történő tisztítása
•        befújt levegő mérése
•        áramfelvételek ellenőrzése
•        hűtőközeg nyomásellenőrzés 
•        a klímaberendezés csatlakozóinál hűtőközeg szivárgás ellenőrzés, ha szükséges a csatlakozások felülvizsgálata, után húzása
•        a klímaberendezés elektromos rendszerének felülvizsgálata
•        a klímaberendezés mechanikai egységeinek felülvizsgálata
•        a klímaberendezés megfelelő rögzítésének a vizsgálata
•        berendezés vizsgálata, műszaki állapotának ellenőrzése, tisztítása
•        működő villamos kábelek – erősáramú bekötések ellenőrzése
•        kapcsolószekrény ellenőrzése, összes kábel és vezeték csatlakozásának vizsgálata
•        szabályozók értékeinek ellenőrzése, esetleges beállítása a kívánt értékre.
Szivárgásvizsgálathoz kapcsolódóan elvégzendő feladatok: 
Azon klímaberendezések esetén, amelyek vonatkozásában a Fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó 
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015 (II.10.) korm. rendelet előírásai szerint kötelező a 
szivárgásvizsgálat elvégzése, a szivárgásvizsgálatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ott előírt módon, gyakorisággal és 
dokumentálási kötelezettséggel szükséges elvégezni.

3)        Az egyes klímatípusonként szükséges karbantartási műveleteket, amelyek a 2) pontban meghatározott rendszeres karbantartás 
alkalmával elvégzendő munkálatokon kívüliek a Dokumentáció tartalmazza.

4)        Eseti megrendelések:
A rendszeres karbantartási műveletek közötti időszakokban előforduló meghibásodások alkalmával ajánlatkérő eseti megrendelést 
bocsáthat ki, a megrendelésnek a megkötésre kerülő szerződésben szereplő elektronikus e-mail címre történő megküldéssel. Az eseti 
megrendelés alapján végzett hibaelhárítási tevékenység ellenértékének elszámolása nyertes ajánlattevő által megadott ajánlati áron 
az eseti megrendelés óradíjával történik. Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a hiba elhárításának megkezdését a megrendelés 
kibocsátásától számított 24 órán belül vagy az eseti megrendelésben jelzett időpontig.

5)        Új klímakészülék beszerzése, beépítése, üzembe helyezése:
Új klíma beszerzése esetén annak beépítése, üzembe helyezése nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattevő által megadott ajánlati 
áron, az ajánlatkérő által kibocsátott erről szóló megrendelés alapján, az ott megadott helyszínen történő teljesítéssel, az abban 
foglalt teljesítési határidőig.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Dokumentáció tartalmazza.
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

A súlyozott ajánlati árra ajánlattevő 900 pontot, míg a teljesítésben résztvevő szakemberek száma ajánlati árra 

1000Ózon Klímatechnikai Szerelő és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő rendelkezik a felhívásban előírt referenciával, valamint szakemberrel, amely alkalmassági 
feltételeknek való megfelelés az eljárás során igazolt.
Súlyozott ajánlati ár (nettó HUF): 6 545 000
A teljesítésben résztvevő szakemberek száma (0-3 fő): 3

13553704241Ózon Klímatechnikai Szerelő és Szolgáltató Kft., Magyarország 1131 Budapest, Reitter Ferenc 
Utca 132/C

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

21698/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Súlyozott ajánlati ár (nettó HUF): 6 545 000
Ajánlattevő tette az összességében legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlatevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, vele 
szemben kizáró ok nem áll fenn.

13553704241Ózon Klímatechnikai Szerelő és Szolgáltató Kft., Magyarország 1131 Budapest, Reitter 
Ferenc Utca 132/C

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. szempont a súlyozott ajánlati ár esetében az értékelés módszere a fordított arányosítás:
        A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legalacsonyabb értéket tartalmazza.
A pontszámok kiszámításának képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az adható pontszám: 0-10 pont.
A legkedvezőbb ajánlattevő maximum pontot kap.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a „Súlyozott ajánlati ár alátámasztása.xlsx” dokumentumot, amelyben valamennyi 
egységárát fel kell tüntetnie. A táblázat E53 cellájában így megjelenő adatot, mint a nettó súlyozott ajánlati árat kell az értékelési 
szempont vonatkozásban feltüntetni a felolvasólapon, amelyet az értékelési szempontok pontkiosztása során 90-es súlyszámmal vesz 
figyelembe ajánlatkérő.

2. szempont értékelési módszere: arányosítás
A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legmagasabb értéket tartalmazza. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja 
ki a pontszámokat. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy ajánlattevő nem tehet kedvezőtlenebb (kisebb) ajánlatot 
a teljesítésben résztvevő további szakember száma vonatkozásában, mint 0 fő, továbbá előírja, hogy a 3 főnél kedvezőbb (nagyobb) a 
teljesítésben résztvevő szakember száma esetében az értékelési ponthatár felső határával (3 fő) azonos pontot ad.

A pontszámok kiszámításának képlete:
P=(Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)        X        (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja,
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja, 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az adható pontszám: 0-10 pont.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

100 pontot kapott.Szöveges értékelés:



EKR000504522022

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.12.04Lejárata:2022.11.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

2022.11.24

2022.11.24
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